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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  (Job Profile) 
 Ο απόφοιτος των Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εικονογράφος - σκιτσογράφος» έχει πιστοποιήσει τις 
γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί στην παραγωγή 
εικονογράφησης βιβλίου, εντύπου, σκίτσου, γελοιογραφίας, κόµικ, καρικατούρας, ηλεκτρονικής εικόνας, 
είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας (freelance illustrator) είτε ως στέλεχος διαφηµιστικής εταιρείας, είτε ως 
εκπαιδευτής σε ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και παρεµφερείς σχολές. 

Ο ∆ιπλωµατούχος «Εικονογράφος – σκιτσογράφος» βάσει της θεωρητικής του και κυρίως της 
τεχνικής του κατάρτισης γνωρίζει: 

-Πώς να εικονογραφεί έντυπα ηµερήσιου και περιοδικού τύπου 

-Πώς να εικονογραφεί βιβλία παιδικά/ λογοτεχνικά/ ιατρικά / τεχνικά 

-Πώς να δηµιουργεί κόµικ και γελοιογραφίες 

-Πώς να κάνει εικονογράφηση µόδας 

-Πώς να σχεδιάζει προσχέδια συσκευασιών καταχωρίσεων, posters 

-Πώς να σχεδιάζει και να εικονογραφεί τελικές µακέτες συσκευασιών, καταχωρίσεων, posters. 

-Πώς να σχεδιάζει εικόνες για την διαφήµιση 

-Πώς να σχεδιάζει κόµικ στριπ 

-Πώς να σχεδιάζει σκίτσα για τις ταινίες κινουµένων σχεδίων 

-Πώς να κατασκευάζει storyboad 

-Πώς να σχεδιάζει οθόνες πολυµέσων. 

 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 4 από 21 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Task Analysis) 
 Με το πρόγραµµα σπουδών επιδιώκεται αφενός µεν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
καταρτιζοµένων αφετέρου δε η γνωριµία αυτών µε την αγορά εργασίας και η σύνταξη προγραµµατισµού 
του έργου τους ή του συνεργείου τους µε σκοπό την ολοκληρωµένη και πιστή απόδοση της αρχικής 
ιδέας. 

 

 Τα δηµιουργικά γραφεία διαφηµιστικών εταιρειών, τα ηλεκτρονικά και τα έντυπα ΜΜΕ αλλά και η 
ελεύθερη αγορά συνιστούν έναν ευρύ κύκλο που ενδιαφέρεται για την έκθεση σκίτσων και 
εικονογράφησης σε ειδικές εκδόσεις, ρεπορτάζ, διαφηµιστικά βιντεοκλίπ, εκδόσεις βιβλίων κ.α. 

 

 Ο «Εικονογράφος – σκιτσογράφος» ως ελεύθερος επαγγελµατίας ή µισθωτός θα πρέπει να: 

 

 Α) ∆ιεκπεραιώνει οιασδήποτε µορφής εικονογράφηση εντύπων ηµερησίου και περιοδικού 
τύπου. Τα έντυπα αυτά απασχολούν σκιτσογράφους / εικονογράφους είτε ως µόνιµους συνεργάτες 
(µισθωτοί) είτε ως έκτακτους (µε σύµβαση). 

 Η άριστη γνώση Ξένης Γλώσσας δίνει την δυνατότητα εργασίας και στην εικονογράφηση 
εντύπων Ξένου Τύπου ηµερησίου ή περιοδικού. 

 Β) Συνεργάζεται µε εκδοτικούς οίκους ως εικονογράφος βιβλίων. Στον τοµέα αυτόν τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει µια ανάπτυξη (πάνω από 6.000 τίτλοι την προηγούµενη χρονιά σύµφωνα µε στοιχεία 
του περιοδικού «Ιχνευτής» που µεταφράζεται σε αυξηµένη ζήτηση ειδικών εικονογράφων – 
σκιτσογράφων οι οποίοι να ασχολούνται σε: 

1. εικονογράφηση εξώφυλλων 
2. εικονογράφηση παιδικών βιβλίων 
3. εικονογράφηση διδακτικών και επιστηµονικών εγχειριδίων 
4. λογοτεχνικών έργων (ποιηµάτων, µυθιστορηµάτων, κ.α.) 
5. τουριστικών οδηγών. 

 Μπορεί να δηµιουργήσει και δικής του έµπνευσης και σχεδίασης ιστορίες, παραµύθια, 
διηγήµατα, κόµικ µε την προσωπική του εικαστική παρέµβαση. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Εικονογράφος - Σκιτσογράφος 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εικονογράφος - Σκιτσογράφος εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
 

1. Γενικές γνώσεις: 

 
Α. Βασικά ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης των Εικαστικών Τεχνών. Στοιχεία Μουσικής. Αρχές 

Σεναρίου. 
Α1 Βασικές περίοδοι της Τέχνης. 

Α2 Βασικές έννοιες της µουσικής θεωρίας. 

Α3 Αρχές δηµιουργίας κειµένου και τεχνικές αφήγησης σεναρίου. 

 

2. Ειδικές γνώσεις: 

 
Β. Στοιχεία και αρχές Σχεδίου και χρώµατος, Εικονογράφησης, τέχνης του Σκίτσου, Κινουµένου 

Σχεδίου και στοιχείων Χαρακτικής. Εφαρµογές Γραφιστικής. Παραγωγή Εντύπου. 
Β1 Στοιχεία και αρχές σχεδίου και χρώµατος. 

Β2 Βασικές τεχνικής εικονογράφησης. 

Β3 Στοιχεία, αρχές και ιστορική αναδροµή της τέχνης Σκίτσου – Γελοιογραφίας και Κινουµένου Σχεδίου. 

Β4 Βασικές αρχές Χαρακτικής. 

Β5 Εφαρµογές Γραφιστικής – φάσεις παραγωγής εντύπου. 

 

Γ Μορφές παραγωγής ψηφιακής εικόνας και κειµένου. Στοιχεία Φωτογραφίας. 
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Γ1 Βασικές αρχές ηλεκτρονικής σχεδίασης και κειµένου, δηµιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
γραφηµάτων. 

Γ2 Αρχές λήψης και εκτύπωσης φωτογραφίας. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εικονογράφος - Σκιτσογράφος, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
 

Α. Στοιχεία και αρχές Σχεδίου και Χρώµατος, Εικονογράφησης, Τέχνης του Σκίτσου, Κινουµένου 
Σχεδίου και στοιχείων Χαρακτικής. Εφαρµογές Γραφιστικής. Παραγωγή Εντύπου. 

Α1 Στοιχεία και αρχές σχεδίου και χρώµατος. 

Α2 Βασικές τεχνικές εικονογράφησης. 

Α3 Στοιχεία, αρχές και ιστορική αναδροµή της τέχνης Σκίτσου – γελοιογραφίας και κινουµένων σχεδίου. 

Α4 Βασικές αρχές Χαρακτικής. 

Α5 Εφαρµογές γραφιστικής – φάσεις παραγωγής εντύπου. 

 

Β. Μορφές παραγωγής ψηφιακής εικόνας και κειµένου. Στοιχεία Φωτογραφίας. 

Β1 Βασικές αρχές ηλεκτρονικής σχεδίασης και κειµένου, δηµιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
γραφηµάτων. 

Β2 Αρχές λήψης και εκτύπωσης φωτογραφίας. 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α 
1. α) Να αναφέρετε τρεις χαρακτηριστικές τοιχογραφίες από τη Μινωική  τέχνη. 

β) Ποιο το χρωµατολόγιο που χρησιµοποιούσαν στην τέχνη αυτή; 
2. Να αναφέρετε τα διαφορετικά είδη τάφων στην Μυκηναϊκή τέχνη. 
3. Τι γνωρίζετε για την «Μεγάλη Γλυπτική» κατά την Αρχαϊκή περίοδο; 
4. Ποια η διαφορά µεταξύ κιονόκρανων ∆ωρικού και Ιωνικού ρυθµού; 
5. Σε ποια περίοδο δηµιουργείται ο ερυθρόµορφος ρυθµός και ποια είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά του; 
6. Ποιος γλύπτης φιλοτέχνησε το άγαλµα της Αθηνάς στον Παρθενώνα και τι γνωρίζετε γι΄ αυτό; 
7. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Βυζαντινής Τέχνης; 
8. Τι γνωρίζετε για την Μακεδονική Αναγέννηση; ( 9ος – 11ος αιώνας ) 
9. Τι γνωρίζετε για τις Ιαπωνικές ξυλογραφίες και ποια η επίδρασή τους στη ∆υτική τέχνη ; 
10. Τι γνωρίζετε για τους κορυφαίους ζωγράφους της Ιταλικής Αναγέννησης Λεονάρντο ντα 

Βίντσι και Ραφαήλ; Να αναφέρετε από δύο  έργα τους. 
11. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του Μπαρόκ και ποιες οι δύο τάσεις του; Να αναφέρετε τρεις 

εκπροσώπους του κινήµατος. 
12. Ποιες αιτίες συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ρεύµατος του Ροκοκό; 
13. Τι εκφράζει ο Νεοκλασικισµός και από πού αντλεί τη θεµατολογία του; 
14. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ιµπρεσιονισµού στη ζωγραφική; 
15. Τι  εννοούµε µε τη χρήση του όρου «Μεταϊµπρεσιονισµός»; 
16. Ποια είναι η συνεισφορά του έργου του Τουλούζ Λωτρέκ στη Λιθογραφία και την Αφίσα; 
17. Να συγκρίνετε τα κινήµατα Φωβισµού και Κυβισµού. 
18. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης των Φωβιστών ζωγράφων; 
19. Ποιος καλλιτέχνης θεωρείται πρόδροµος του κυβισµού και γιατί; 
20. Τι εννοούµε µε τον όρο «Γερµανικός Εξπρεσιονισµός» και ποιες ήταν οι βασικότερες οµάδες 

του; 
21. Ποιες οι αρχές του Φουτουρισµού και ποιος ήταν ο σηµαντικότερος εκπρόσωπός του; 
22. Γιατί ο Πικάσο θεωρείται ο µεγαλύτερος ζωγράφος του 20ου αιώνα; Να αναφέρετε τρία έργα 

του και να εξηγήσετε ποιο είναι σπουδαιότερο και γιατί. 
23. Με ποιο τρόπο συνδέεται ο Βαν Γκογκ µε το κίνηµα του εξπρεσιονισµού; 
24. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του ΝΤΑ–ΝΤΑ και πώς οι εκφραστές του χρησιµοποίησαν τη 

φωτογραφική µηχανή στην τέχνη τους; 
25. Ποια είναι η προσφορά  της σχολής του BAUHAUS στον 20ο αιώνα; 
26. Τι γνωρίζετε για τον Σουρεαλισµό και ποια είναι η συνεισφορά του ισπανού Σαλβαντόρ Νταλί 

στο κίνηµα αυτό; 
27. Τι εκφράζει ο Αφηρηµένος Εξπρεσιονισµός; 
28. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της Οπ αρτ και ποιος ο κύριος εκπρόσωπός της; 
29. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Ποπ αρτ; 
30. Τι γνωρίζετε για την τέχνη του Video art; 
31. Τι εννοούµε µε τον όρο Σενάριο; 
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32. Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης ενός Σεναρίου; 
33. Να αναφέρετε τουλάχιστον δύο βασικές αφηγηµατικές τεχνικές που δηµιουργούν ρυθµό και 

ατµόσφαιρα. 
34. Υπάρχει κοινά αποδεκτός τρόπος ανάπτυξης ενός σεναρίου; ∆ικαιολογήστε µε απλά λόγια 

την απάντησή σας. 
35. Ποια είναι η Θεµελιώδης σεναριακή δοµή; 
36. Περιγράψτε µε ένα παράδειγµα την αφηγηµατική τεχνική «suspense». 
37. Περιγράψτε µε ένα παράδειγµα την αφηγηµατική τεχνική  «urgency». 
38. Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία που καθορίζουν την Αριστοτελική δραµατική δοµή ενός 

σεναρίου; 
39. Τι είναι Αρµονία και τι Αντίστιξη; Τι γνωρίζετε για τη χρήση της Αντίστιξης το 16ο αιώνα; 
40. Τι είναι το κλειδί της Μουσικής και πόσων ειδών κλειδιά γνωρίζετε; 
41. Τι είναι το µέτρο στη Μουσική και τι εκφράζει ο κλασµατικός αριθµός που αναγράφεται στην 

αρχή του πενταγράµµου; 
42. Τι είναι οι παύσεις στη Μουσική; Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα. 
43. Ποιες είναι οι συµφωνικές µορφές; 
44. Πόσων ειδών γυναικείες φωνές και πόσων ανδρικές έχουµε σε µια χορωδία; 
45. Τι είναι τόνος και τι ηµιτόνιο; 
46. Ποια η διαδοχή τόνων και ηµιτονίων σε µια µείζονα κλίµακα; 
47. Πόσες αξίες γνωρίζετε και ποια είναι η αξία του φθογγοσήµου; 
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ΟΜΑ∆Α Β 
1. Στο ελεύθερο σχέδιο η προσέγγιση του θέµατος πάνω στο χαρτί, µετά από προσεκτική 

παρατήρηση, πρέπει να γίνει γενική και συνολική ή να δοθεί προσοχή πρώτα στις 
λεπτοµέρειες και στις µικρές φόρµες; Εξηγήστε εν συντοµία.    

2. Ποια είναι η σηµασία του φωτός στο ελεύθερο σχέδιο; 
3. Στο ελεύθερο σχέδιο η προσεκτική παρατήρηση του θέµατος συντελεί στην αρτιότερη 

εφαρµογή του στοιχείου αναλογία-µέτρηση. Εξηγήστε εν συντοµία. 
4. Ποια είναι η χρησιµότητα των  οριζοντίων και καθέτων αξόνων στο ελεύθερο σχέδιο; 
5. Ποια είναι τα βασικά – πρισµατικά χρώµατα; 
6. Ποια ονοµάζουµε δευτερογενή ή παράγωγα χρώµατα; 
7. Ποιο χρώµα θα παραχθεί εάν αναµείξουµε στην παλέτα µας κίτρινο και κόκκινο; 
8. Εξηγήστε γιατί στο ελεύθερο σχέδιο πρέπει να σχεδιάζουµε τις σκιερές σκούρες φόρµες µε 

την ίδια προσοχή και ενδιαφέρον που επεξεργαζόµαστε τις φωτεινές περιοχές. 
9. Πώς πρέπει να αποδίδονται οι σκιές στο ελεύθερο σχέδιο προκειµένου για επεξεργασία µε 

µολύβι ή κάρβουνο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
10. Το σηµείο, η γραµµή, η κατεύθυνση της γραµµής είναι τρία βασικά στοιχεία του ελεύθερου 

σχεδίου. Τα παραπάνω στοιχεία συντελούν στη γέννηση ποιου άλλου πλαστικού 
στοιχείου; 

11. Όταν σε ένα σχέδιο έχουµε µόνο κύκλους, τόξα και ελλείψεις, λέµε ότι υπάρχουν 
αντιθέσεις ή αρµονίες σχηµάτων; 

12. Σε µια χρωµατική σύνθεση έχουµε παράθεση σχηµάτων µε χρώµατα: κίτρινο, πορτοκαλί, 
κόκκινο. Πρόκειται για έργο µε αρµονικές αποχρώσεις ή αντιθετικές; 

13. Ποιο βασικό χρώµα έχει ως συµπληρωµατικό ή αντίθετο χρώµα το βιολέ; Να εξηγήσετε 
γιατί. 

14. Εάν σε ένα έργο ελεύθερου σχεδίου έχουµε µόνο επαναληπτική γραφή πλαγίων γραµµών, 
λέµε ότι το σχέδιο είναι στατικό ή δυναµικό; Αιτιολογήστε εν συντοµία. 

15. Ποια χρώµατα καλούµε συµπληρωµατικά ή αντίθετα; 
16. «Η οπτική γωνία από τη θέση του σχεδιαστή καθόλη τη διάρκεια της σχεδίασης πρέπει να 

παραµένει σταθερή». Να αιτιολογήσετε την άποψη. 
17. Η ύλη των διαφόρων αντικειµένων απαιτεί και διαφορετική αντιµετώπιση στην σχεδίαση ή 

τη χρωµατική της απόδοση; 
18. Στο ελεύθερο σχέδιο πρωταρχική και κυρία επιδίωξή µας είναι η µεταφορά του 

τρισδιάστατου συνολικού χώρου του θέµατος στο χαρτί των δύο διαστάσεων. Πρέπει σ΄ 
αυτή τη µεταφορά να επεξεργαζόµαστε το θέµα και το φόντο σαν ένα όλο ταυτόχρονα; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

19. Ποια ονοµάζουµε υδατοδιαλυτά χρώµατα; 
20. Η τοποθέτηση του θέµατος στο χαρτί αποτελεί πρωταρχική και βασική προϋπόθεση της 

σύνθεσης στο ελεύθερο σχέδιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
21. Να αναφέρετε τρία ψυχρά χρώµατα της παλέτας των υλικών χρωµάτων (τέµπερα, 

ακρυλικά, γκουάς, ακουαρέλα ). 
22. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ενός «κόκκινου που πορτοκαλίζει» (βερµιγιόν ή κόκκινο 

καδµίου ανοικτό) και ενός «κόκκινου που βιολετίζει» (καρµίν ή µατζέντα); 
23. Ποιο από τα χρώµατα κόκκινο-πράσινο είναι βασικό και ποιο παράγωγο; 
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24. Ποια χρώµατα λέµε ουδέτερα; 
25. Μεταξύ του «µπλε κοµπάλτ» και του «µπλε ουλτραµαρίν» ( ψυχρά και τα δυο ) ποιο είναι 

θερµότερο και γιατί; 
26. Τα ακρυλικά χρώµατα είναι υδατοδιαλυτά; 
27. Να αναφέρετε υδατοδιαλυτά και ξερά υλικά χρώµατα που προσφέρονται για έγχρωµη 

εικονογράφηση. 
28. Τι σηµαίνει  στην ακουαρέλα ή την τέµπερα – γκουάς, «νωπή πινελιά σε νωπή χρωµατική 

επιφάνεια»; 
29. Η σινική µελάνη  συµβάλλει στην επεξεργασία τονικών σπουδών ενός θέµατος 

εικονογράφησης; 
30. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις – όψεις ενός πορτραίτου φιγούρας; 
31. Τι είναι η γραµµική επεξεργασία ενός πορτραίτου µε πένα, µαρκαδόρο ή ραπιντογράφο; 
32. Ποια από  τα βασικά χρώµατα είναι θερµά; 
33. Ποια από τα δευτερογενή – παράγωγα χρώµατα είναι θερµά; 
34. Ποια είναι η σηµασία της γνώσης βασικών στοιχείων ανατοµίας ανθρώπων και ζώων; Έχει 

σηµασία για τον εικονογράφο παιδικών βιβλίων; 
35. Εάν στην παλέτα µας, όπου έχουµε χρώµατα γκουάς, τέµπερας, πάρουµε µε το πινέλο 

µας κόκκινο και προσθέσουµε µαύρο,το µείγµα µας θα είναι σκιά ή τίντα; 
36. Εάν προσθέσουµε σε πορτοκαλί κίτρινο,τότε έχουµε τίντα ή σκιά του πορτοκαλί; 
37. Όταν σε οποιοδήποτε χρώµα προσθέσουµε µπλε ,τότε θα γίνει µείγµα που θα είναι τίντα ή 

σκιά του αρχικού χρώµατος; 
38. Σε ένα έγχρωµο σχέδιο υπάρχουν φόρµες, µε αποχρώσεις ώχρας, πορτοκαλί, ανοιχτό 

κόκκινο, µατζέντας. Σ΄ αυτή τη χρωµατική κλίµακα λέµε ότι έχουµε αρµονία θερµών, 
αρµονία ψυχρών ή  αντίθεση; 

39. Εάν αναµείξουµε κυανό ( µπλε κοµπαλτ ), µατζέντα και κίτρινο ( σιτρόν ) µεταξύ τους σε 
συνδυασµούς ανά δύο, ποια χρώµατα παράγονται; 

40. Πότε σε µια έγχρωµη εικονογράφηση έχουµε χρωµατικές αντιθέσεις; 
41. Ποια χρώµατα καλούµε γαιώδη στη ζωγραφική ;  
42. Η σχεδίαση φόντων – σκηνικών που αφορούν δρόµους, αυτοκίνητα, γέφυρες µαζί µε 

πρόσωπα σε ένα κόµικ απαιτεί γνώση βασικών στοιχείων προοπτικής; 
43. Οι χαρακτήρες που αφορούν στην ιστορία ενός κόµικ, πρέπει αρχικά να σχεδιασθούν µε 

πολλά προσχέδια; 
44. Εξηγήστε γιατί ένας σχεδιαστής κόµικς ή κινουµένων σχεδίων  πρέπει να   εναλλάσσει 

µακρινά και κοντινά πλάνα των χαρακτήρων του σε µία σειρά κόµικς ή ταινία κινουµένων 
σχεδίων. 

45. Πέρα από την ενδεχόµενη γνώση και επιρροή σε κάποιο βαθµό της τεχνικής σχεδιαστών 
κόµικς ( MANARA BILAL, MOEBIUS κ.λ. )  ένας νέος εικονογράφος – κοµίστας πρέπει να 
αναζητεί το δικό του στυλ; Να αναπτύξετε την άποψή σας. 

46. Υπήρξαν επιδράσεις της Ποπ – αρτ στην σύγχρονη εικονογράφηση τύπου - διαφήµισης; 
47. Ποια είναι η σηµασία της τεχνικής του κολάζ που βοηθάει τον εικονογράφο στην 

επεξεργασία παιδικών βιβλίων; 
48. Μια ιατρική έκδοση απαιτεί και µια πιο εξειδικευµένη και απαιτητική εικονογράφηση; Να 

εξηγήσετε τους λόγους. 
49. Παίζει σηµαντικό ρόλο η φωτογραφία στην εικονογράφηση βιβλίου τεχνολογίας; Εξηγήστε 
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σύντοµα. 
50. Ποια είναι η διαφορά ενός γκαγκ στριπ (gag strip) και ενός κόµικ δύο ή περισσοτέρων 

σελίδων; 
51. Τι είναι ο αερογράφος; 
52. Τι σηµαίνει ο όρος «µικτή τεχνική»  στην εικονογράφηση και γενικά σε ένα έργο εικαστικής 

τέχνης;  
53. Η εικονογράφηση βιβλίου φυσικής ιστορίας – βοτανολογίας απαιτεί την προσφυγή του 

σχεδιαστή σε πολλές πηγές ( βιβλία, slides, φυτά ) ώστε να υπάρξει η πλέον επιτυχής 
παρουσίαση ; Εξηγήστε σύντοµα. 

54. Ποιος είναι ο τρόπος που πρέπει να τοποθετούνται τα περιθώρια σε µια σελίδα 
περιοδικού; 

55. Ποια στοιχεία απαρτίζουν µια έντυπη καταχώρηση; 
56. Τι είναι το ξεγύρισµα µιας εικονογράφησης; 
57. Πόσα τουλάχιστον διαφορετικά κασέ χρειάζονται για να σελιδοποιηθεί ένα περιοδικό; 
58. Ποια είναι τα βασικά στάδια σχεδίασης µιας καρικατούρας πολιτικού προσώπου; 
59. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα βάσει των οποίων οργανώνεται ένα κεντρικό σαλόνι 

εφηµερίδας ή περιοδικού; 
60. Μια µονοχρωµατική καταχώρηση θα πρέπει να σχεδιάζεται: α) σε φυσικό µέγεθος, β) σε 

µεγέθυνση, γ) σε σµίκρυνση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
61. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά εικονογράφησης εξωφύλλου ηµερήσιου ή περιοδικού τύπου; 
62. Τι είναι το βερνίκωµα ενός εξωφύλλου περιοδικού, σε ποιο στάδιο της έκδοσης γίνεται και 

για ποιους λόγους; 
63. Να εξηγήσετε µε ποιους τρόπους µπορεί να τοποθετηθεί εικονογράφηση µέσα σε µια 

σελίδα περιοδικού τύπου. 
64. Τι σηµαίνει στην εικονογράφηση η τεχνική  «νωπή πινελιά πάνω σε στεγνή επιφάνεια»; 
65. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των χρωµάτων ακουαρέλας (υδατογραφίας) ; 
66. Τι είναι το µασκάρισµα ( masking ) στην εικονογράφηση; 
67. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα των χρωµάτων τέµπερας, γκουας, ακουαρέλα στην 

εικονογράφηση; 
68. Τι είναι ο ραπιντογράφος; 
69. Τι ονοµάζουµε κολάζ (collage) και ποια η σηµασία του για την εικονογράφηση ; 
70. Τι είναι τα χρωµατιστά ξυλοµόλυβα; 
71. Τι είναι τα διάµεσα (mediums)  στην επεξεργασία έγχρωµων εικονογραφήσεων; 
72. Τι είναι τα καρβουνοµόλυβα ( Charcoal leads ) ; 
73. Ποια είναι η χρησιµότητα του φιξατίφ ( fixative ) στην εικονογράφηση ; 
74. Τι είναι η µάσκα αναπνευστήρα ( respirator ) και σε τι χρησιµεύει στον εικονογράφο ; 
75. Τι είναι το σύστηµα Παντόν ( Pantone Matching System ); 
76. Τι εννοούµε µε τον όρο Post Production; 
77. Εξηγήστε µε απλά λόγια τη διαδικασία MOTION CAPTURE. 
78. Τι είναι η  «εικονική πραγµατικότητα» ; 
79. ∆ώστε τον ορισµό του όρου “Compositing” . 
80. Πόσα καρέ (frames) στο δευτερόλεπτο προβάλλονται σε ένα σύστηµα NTSC ; 
81. Περιγράψτε τη διαδικασία  «Rotoscoping». 
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82. Πόσα καρέ (frames) το δευτερόλεπτο προβάλλονται σε ένα σύστηµα PAL; 
83. Τι εννοούµε µε τον όρο  «Σκηνοθεσία»; 
84. Ποια είναι τα στάδια µιας απλής παραγωγής; 
85. Ποια είναι τα τρία βασικά µεγέθη των πλάνων µιας παραγωγής; 
86. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της κάµερας; 
87. Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της κάµερας σε σχέση µε την κίνηση αυτής; 
88. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του µοντάζ; 
89. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία προγράµµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 

παραγωγή µιας  multimedia  εφαρµογής. 
90. ∆ώστε τον ορισµό του όρου «storyboard». 
91. Να αναφέρετε  δύο µορφές/τρόπους παρουσίασης ενός storyboard. 
92. Τι σηµαίνει ο όρος  «VISUALIZATION»; 
93. Πόσων kilohertz είναι η καλύτερη ποιότητα ήχου που µπορούµε να έχουµε σε µια 

multimedia εφαρµογή ; 
94. Να αναφέρετε τρία περιφερειακά µηχανήµατα ενός σταθµού παραγωγής εφαρµογών  

πολυµέσων (multimedia)  .  
95. Ποια είναι τα δύο πιο κοινά αρχεία videos µιας multimedia εφαρµογής; 
96. Να αναφέρετε  δύο προγράµµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 

µοντάζ µίας παραγωγής. 
97. Τι σηµαίνει ο όρος διαδραστικότητα « interactivity » ; 
98. Ποιο είναι το πιο κοινό αρχείο  audio µίας multimedia εφαρµογής; 
99. Η µεγέθυνση στοιχείων προσώπου ( καρικατούρα ) είναι τεχνική που συναντάµε αρκετές 

φορές και στην εικονογράφηση; 
100. Η εικονογράφηση αφίσας έχει ως βασικό παράγοντα τη σύνθεση που αφορά στην 

προβολή τόσο της εικόνας όσο και του σύντοµου µηνύµατος - κειµένου; Εξηγήστε 
σύντοµα. 

101. Τι καλούµε στο έγχρωµο σχέδιο τίντα ή άνοιγµα ενός χρώµατος; 
102. Πώς επιτυγχάνουµε στο έγχρωµο σχέδιο τη σκιά ενός χρώµατος; 
103. Τι γνωρίζετε για την αρχαία αττική γελοιογραφία και την απεικόνισή της σε παραστάσεις 

αγγείων; 
104. Τα γρήγορα σκίτσα µε χειρονοµιακό τρόπο ( gesture drawings ) είναι χρήσιµα για την 

σχεδιαστική κατάρτιση του εικονογράφου - σκιτσογράφου; 
105. Τι είναι η καρικατούρα; 
106. Ποια η διαφορά γελοιογραφίας µε λόγια και χωρίς λόγια; 
107. Τι είναι το σκίτσο; 
108. Τι είναι το κόµικ - στριπ; 
109. Ποια η διαφορά πολιτικής και κοινωνικής γελοιογραφίας; 
110. Να αναφέρετε µε συντοµία τρεις έλληνες σύγχρονους γελοιογράφους. 
111. Τι γνωρίζετε για το έργο των ελλήνων σκιτσογράφων - γελοιογράφων Φωκίωνα 

∆ηµητριάδη και Μποστ ( Μέντη Μποσταντζόγλου ); 
112. Τι γνωρίζετε για τον  Θέµο ΄Αννινο; 
113. Ποιος είναι ο ανιµέϊτορ (animator) σε µια ταινία κινουµένων σχεδίων ; 
114. Τι είναι στην παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων το χρωµατικό κλειδί ( color key ); 
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115. Ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας του µελανωτή ( inker ) σε µια ταινία κινουµένων 
σχεδίων ; 

116. Τι λέµε µπαγκράουντ ( background ) σε µια ταινία κινουµένων σχεδίων; 
117. Τι είναι το στόρι µπορντ ή ντεκουπάζ σε µια παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων ; 
118. Ποια είναι η χρησιµότητα σχεδίασης σε µικρό φορµά (4Χ6εκ) (thumbnails) των καρέ µιας 

σκηνής σε µια ταινία κινουµένων σχεδίων ; 
119. Σε µια ταινία κινουµένων σχεδίων η κίνηση ενός χαρακτήρα ( βάδισµα ) όταν έχει 

περισσότερα ενδιάµεσα σκίτσα µεταξύ των κλειδιών,σηµαίνει κίνηση πιο αργή ή πιο 
γρήγορη; 

120. Ποια είναι η χρησιµότητα της τράπεζας – ρετουσιέρας στην παραγωγή ταινίας κινουµένων 
σχεδίων ; 

121. Τι είναι ο χάρτης πεδίου ( chart field ) σε µια παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων; 
122. Η προαγγελία ( anticipation ) στο κινούµενο σχέδιο είναι απαραίτητο στοιχείο για να 

έχουµε ρεαλιστική απεικόνιση µίας κίνησης, που εκφράζει έκπληξη – σοκ - Τεϊκ; Να 
εξηγήσετε σύντοµα.  

123. Τι σηµαίνει σε µια παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων η επιµήκυνση ( stretch ) του 
χαρακτήρα; 

124. Ποια είναι η χρησιµότητα του καθρέφτη στα χέρια του ανιµέιτορ για την ανάπτυξη 
εκφράσεων, συναισθηµάτων του χαρακτήρα σε µια ταινία κινουµένων σχεδίων ; Να 
εξηγήσετε σύντοµα. 

125. Τι είναι η ηχοταινία και τι ρόλο παίζει στην αρχική σχεδίαση σε µια ταινία κινουµένων 
σχεδίων; 

126. Η µεγέθυνση – υπερβολή στοιχείων του προσώπου είναι µια αρκετά συνήθης πρακτική 
του ανιµέιτορ στην παραγωγή κινουµένων σχεδίων;Να εξηγήσετε σύντοµα. 

127. Τι σηµαίνει συγχρονισµός (syn) στην παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων; 
128. Τι είναι η σελ (cel) ή σελιλόιντ στην παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων; 
129. Τι είναι το «καθάρισµα»  ( clean-up ) σε µια παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων; 
130. Τι είναι το κράτηµα (HOLD) στην παραγωγή ταινίας κινουµένων σχεδίων; 
131. Ποια είναι η εργασία των καθαριστών στην παραγωγή µίας ταινίας κινουµένων σχεδίων; 
132. Τι σηµαίνει η λέξη ΚΑΤ (CUT) που γράφει στο Φ.Π.Λ. ( φύλλο προγραµµατισµού λήψης ) ο 

σκηνοθέτης ή ο ανιµέιτορ; 
133. Ποιο λέγεται µέσο σχέδιο µίας σειράς σκίτσων που περιγράφουν βάδισµα σε ταινία 

κινουµένων σχεδίων; 
134. Τι είναι τα Φ.Ε.Κ. ( φύλλα έκθεσης ) η Φ.Π.Λ. ( φύλλα προγραµµατισµού λήψης ) σε µια 

ταινία κινουµένων σχεδίων; 
135. Η εικονογράφηση σκηνικών – φόντων σε µια ταινία κινουµένων σχεδίων γίνεται συνήθως 

από οµάδα σχεδιαστών και χρωµατιστών ή από τον ανιµέϊτορ ; 
136. Στην τελική επιτάχυνση βαδίσµατος χαρακτήρα, στο κινούµενο σχέδιο τα περισσότερα 

σχέδια βρίσκονται στην αρχή ή στο τέλος; Να εξηγήσετε σύντοµα. 
137. Έχουν εµπλουτισθεί τις τελευταίες δεκαετίες οι παραγωγές ταινιών κινουµένων σχεδίων µε 

την παρουσία χαρακτήρων που είναι ανδρείκελα, συρµάτινες κούκλες και πήλινες κούκλες; 
Εξηγήστε σύντοµα. 

138. Τι είναι οι οδηγοί (pegs) στην τράπεζα κινουµένων σχεδίων ( ρετουσιέρα ) και σε τι 
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χρησιµεύουν; 
139. Τα προγράµµατα Η / Υ έχουν συµβάλει στην ευχερέστερη ανάπτυξη των φάσεων 

παραγωγής ταινιών κινουµένων σχεδίων; Εξηγήστε σύντοµα. 
140. Ποια η συµµετοχή της µαυρόασπρης ή και έγχρωµης ξυλογραφίας στην εικονογράφηση 

βιβλίων κυρίως ποιητικών συλλογών; 
141. Το µαύρο χρώµα τυπώνεται πρώτο ή τελευταίο σε περίπτωση τεσσάρων χρωµάτων σε 

µια εκτύπωση χαρακτικών σε ξύλο; Εξηγήστε σύντοµα. 
142. Πώς λέγεται το χαρακτικό αντίτυπο που τυπώνεται πάνω σε ξύλινη πλάκα;  
143. Στην χαρακτική υπάρχουν µελάνια υδατοδιαλυτά; 
144. Είναι απαραίτητη η παρουσία πιεστηρίου για την εκτύπωση χαρακτικών σε ξύλο ή 

λινολεουµ; Εξηγήστε σύντοµα. 
145. Από ποια υλικά προέρχονται οι βασικές πλάκες όταν πάνω τους τυπώνονται χαρακτικά 

αντίτυπα; 
146. Τι είναι η λιθογραφία; 
147. Τι είναι η χαλκογραφία; 
148. Τι καλείται οικογένεια γραµµάτων; Να αναφέρετε τρεις διαφορετικές οικογένειες. 
149. Να ορίσετε την έννοια του διάστιχου. 
150. Με ποιους τρόπους µπορούµε να στοιχίσουµε κείµενο σε µια στήλη; 
151. Τι είναι το δοκίµιο και σε ποια φάση της παραγωγής πρέπει να γίνεται και γιατί; 
152. Τι είναι τα αυτοµεταφερόµενα γράµµατα και πότε τα χρησιµοποιεί ο σκιτσογράφος; 
153. Τι ονοµάζουµε γραµµικό και τι τονικό θέµα; Να αναφερθείτε σε παραδείγµατα και για τις 

δύο περιπτώσεις. 
154. Τι εννοούµε όταν λέµε τονική σκάλα ενός χρώµατος; 
155. Τι είναι η τελική µακέτα ενός εικονογραφηµένου έργου; 
156. Με ποιο τρόπο προσδιορίζεται το χρώµα σε µια τελική µακέτα; 
157. Πόσες µακέτες απαιτούνται από τον εικονογράφο για την σχεδίαση ενός 16σέλιδου; 
158. Πόσες µακέτες απαιτούνται από τον εικονογράφο για την σχεδίαση ενός εξωφύλλου 

βιβλίου που περιλαµβάνει οπισθόφυλλο και ράχη; 
159. Από ποιο σύστηµα χρωµάτων υποστηρίζεται η δουλειά του σκιτσογράφου και γιατί; 
160. Για να σχεδιάσετε ως σκιτσογράφοι ένα χαρακτήρα κόµικ (comic) ποια τεχνική σχεδίασης 

θα επιλέγατε και γιατί; 
161. Για ποιο λόγο χρησιµοποιούµε το µαύρο χρώµα στις εκτυπώσεις; 
162. Τι είναι το κασέ ενός περιοδικού και πού χρησιµεύει; 
163. Τι είναι η σελιδοποίηση και γιατί πρέπει να γίνεται; 
164. Ποια είναι η δοµή και τα στοιχεία µίας σελίδας; 
165. Ποια τα κύρια στοιχεία της πρώτης σελίδας µιας εφηµερίδας; 
166. Τι είναι τα περιθώρια, πώς ορίζονται και πού χρησιµεύουν σε µία εφαρµογή π.χ. σελίδα 

περιοδικού; 
167. Ποιες είναι οι συνήθεις διαστάσεις µιας αφίσας και από πού προκύπτουν αυτές; 
168. Τι εννοούµε µε τη χρήση του όρου «µη πλακάτα» χρώµατα τετραχρωµίας; 
169. Τι είναι η εταιρική ταυτότητα και ποια τα µέρη που την αποτελούν; 
170. Με ποια µηχανήµατα γίνεται ο διαχωρισµός των χρωµάτων µιας έγχρωµης 

εικονογράφησης; 
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171. Σε ποιο µηχάνηµα προεκτύπωσης θα αναπαραχθεί µια πολύχρωµη ζωγραφική µακέτα; 
172. Ένα πρωτότυπο φωτογραφίζεται σε φωτολιθογραφική µηχανή σε ποσοστό150%.Η πράξη 

αυτή χαρακτηρίζεται: Μεγέθυνση, Σµίκρυνση ή Αναπαραγωγή σε φυσική διάσταση; 
173. Τι είναι η ραστεροποίηση και µε ποιους τρόπους γίνεται; 
174. Να ορίσετε το λογότυπο και το εµπορικό σήµα καθώς και τη µεταξύ τους σχέση. 
175. Τι είναι το Στυλιζάρισµα; Να περιγράψετε τα βασικά του χαρακτηριστικά. 
176. Να αναφέρετε συνήθεις τεχνικές σχεδίασης για τον εικονογράφο. 
177. Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτηµα της τεχνικής που βασίζεται στην αφαίρεση και πώς το 

εκµεταλλεύεται αυτό ο σκιτσογράφος; 
178. Με ποια µέθοδο εκτυπώνονται οι ελληνικές ηµερήσιες εφηµερίδες; 
179. Με ποια µέθοδο εκτυπώνονται τα περιοδικά; 
180. Με ποια µέθοδο θα εκτυπωθεί µια επιγραφή που προορίζεται για εξωτερικό χώρο και γιατί; 
181. Τι είναι το ξάκρισµα των εντύπων; 
182. Τι καλείται tabloid και ποια η διάστασή του; 
183. Πότε αποφασίζεται και από ποιον ο τρόπος δίπλωσης ενός εντύπου; 
184. Ποια είναι η βιβλιοδεσία που απαιτεί ένα 16σέλιδο περιοδικού; 
185. Ποιο είδος βιβλιοδεσίας απαιτεί µια εγκυκλοπαίδεια; Εξηγήστε την επιλογή αυτή. 
186. Τι είναι η στοιχειοθεσία στην τυπογραφία και ποιες κατηγορίες στοιχειοθεσίας  γνωρίζετε;  
187. Ποιος ο ρόλος της φωτολιθογραφικής µηχανής εξ αποστάσεως ( reprocamera ) κατά την 

φωτογράφηση ή φιλµοποίηση; 
188. Να αναφέρετε τρεις µεθόδους εκτύπωσης καθώς και το κύριο χαρακτηριστικό της κάθε 

µίας; 
189. Τι είναι η αναπαραγωγή και τι ο διαχωρισµός; 
190. Πώς αντιλαµβάνεσθε τον όρο «τετράχρωµη εκτύπωση»; 
191. Τι είναι το µοντάζ και γιατί είναι απαραίτητο στην εκδοτική διαδικασία; 
192. Ποια είναι τα σύµβολα που πρέπει να φέρει επάνω του ένα µονταρισµένο φύλλο; 
193. Τι είναι µια διαφηµιστική καµπάνια ενός προϊόντος; 
194. Τι είναι ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος; 
195. Να αναφέρετε  πέντε τρόπους βιβλιοδεσίας ενός εντύπου. 
196. Να εξηγήσετε πώς δηµιουργείται ένα τρίπτυχο εσωτερικό φυλλάδιο και πώς ένα 16σέλιδο. 
197. Ποια στοιχεία απαρτίζουν µια αφίσα; 
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ΟΜΑ∆Α Γ 
1. ∆ώστε τον ορισµό του PIXEL. Από ποιες λέξεις προήλθε η σύνθεση της λέξης PIXEL; 
2. Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή; 
3. Τι είναι τα: α)  Bit,  β) Byte,   γ) Gigabyte ( GB); 
4. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ γραµµικής, τονικής ( Grayscale ) και έγχρωµης εικόνας; 
5. ∆ώστε τον ορισµό του όρου 3D Animation. 
6. Περιγράψτε το σύστηµα καρτεσιανών συντεταγµένων. 
7. Περιγράψτε τη µορφή ενός WIREFRAME αντικειµένου, σε ένα πρόγραµµα τρισδιάστατων 

γραφικών. 
8. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία είδη καµπύλων ( SPLINES, CURVES ). 
9. Να αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να µετατρέψουµε µία επιφάνεια σε ένα 

αντικείµενο. 
10. Ποια είναι η χρησιµότητα του λεξικού ορθογραφίας σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου; 
11. Είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνας σε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου από ένα άλλο 

σχεδιαστικό πρόγραµµα; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
12. Πώς δηµιουργούµε πρωτογράµµατα σε ένα κείµενο; 
13. Πώς δηµιουργούµε κουκίδες ( bullets ) σε ένα κείµενο σε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου; 
14. Ποια είναι τα βήµατα εισαγωγής κειµένου σε πρόγραµµα σελιδοποίησης; 
15. Να αναφέρετε τα βήµατα µε τα οποία γίνεται αυτόµατη διόρθωση σε ένα πρόγραµµα 

επεξεργασίας κειµένου. 
16. Να αναφέρετε τα βήµατα που ακολουθούµε για να δώσουµε χρώµα στο κείµενο που 

επεξεργαζόµαστε σε ένα πρόγραµµα. 
17. Τι περιλαµβάνει το ύφος ( στυλ ) µιας γραµµατοσειράς και πώς επιλέγεται; 
18. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία  βοηθητικά εργαλεία που περιέχονται στο µενού tools ( εργαλεία ) 

ενός προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου. 
19. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρία  εργαλεία που περιέχονται στο µενού ( format ) ενός 

προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου. 
20.  Να αναφέρετε τουλάχιστον δύο  είδη εσοχών που µπορούµε να βρούµε σε ένα πρόγραµµα 

επεξεργασίας κειµένου. 
21. Πώς γίνεται η επικόλληση ( paste ) κειµένου σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου; 
22. Ποια είναι τα κύρια µέρη µίας απλής φωτογραφικής µηχανής; 
23. Ποιος είναι ο ρόλος του διαφράγµατος µίας φωτογραφικής µηχανής; 
24. Ποιος είναι ο πιο κοινός ( στάνταρ ) φακός µίας φωτογραφικής µηχανής και γιατί;  
25.  Ποιος είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα του φωτός; 
26. Ποια είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και στο νερό αντίστοιχα; 
27. Τι αναφέρει  η θεωρία µετάδοσης του φωτός µέσω κυµάτων; 
28. Τι είναι η χρωµατοµετρία; 
29. Περιγράψτε µε απλά λόγια ένα σκοτεινό θάλαµο. 
30. Να αναφέρετε τουλάχιστον δύο  είδη φωτογραφικών µηχανών. 
31. Τι εννοούµε µε τον όρο «φωτοµετρία»; 
32. Πώς ορίζεται η ανάλυση ( resolution ) µίας φωτογραφικής µηχανής; 
33. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρεις  µορφές αρχείων που µπορούν να εξαχθούν από / εισαχθούν σε 

ένα  πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. 
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34. Να αναφέρετε τουλάχιστον δύο προγράµµατα σχεδίασης ψηφιακής εικόνας. 
35. Τι είναι contrast µίας ψηφιακής εικόνας; 
36. Τι ονοµάζουµε µάσκα σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας και ποια διαφορά παρουσιάζει µε 

το ALPHA CHANNEL; 
37. Ποια είναι τα δύο  βασικά συστήµατα ανάλυσης χρωµάτων σε ένα σύστηµα επεξεργασίας 

χρωµάτων; 
38. Τι είναι τα layers µίας ψηφιακής εικόνας και ποια η χρησιµότητά τους; 
39. Ποια είναι η συνηθέστερη µορφή αρχείου που χρησιµοποιούµε για εκτύπωση; 
40. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αρχείου JPEG; 
41. Τι εννοούµε µε τον όρο «grayscale»  αρχείο ; 
42. Τι είναι η φωτεινότητα µίας ψηφιακής εικόνας; 
43. Να αναφέρετε τουλάχιστον τρεις µονάδες µέτρησης του µεγέθους µίας εικόνας σε ένα πρόγραµµα 

επεξεργασίας εικόνας. 
44. Εξηγήστε τον όρο MOTION BLUR, που συναντάµε σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. 
45. Εξηγήστε τον όρο DESATURATION. 
46. Σε τι αναφέρονται οι όροι: Targa, BMP; 
47.  Να ορίσετε διαφορές των αρχείων της µορφής α) Tiff β) JPEG γ) PSD. 
48. Πώς ορίζουµε τον καθαρό ωφέλιµο χώρο σχεδίασης π.χ. Α3; 
49. Ποιος είναι ο τρόπος βάσει του οποίου µπορούµε να σχεδιάζουµε: α) γραµµές, β)  

παραλληλόγραµµα, γ) κύκλους και δ)  ελλείψεις; 
50. Να εξηγήσετε τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τους χάρακες µέτρησης (Rulers) και γιατί; 
51. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους µπορείτε να προκαλέσετε αντιγραφή σχηµάτων; 
52. Τι είναι η κατάσταση bezier και ποια η χρησιµότητά της; 
53. Για ποιο λόγο και µε ποιο τρόπο κλειδώνουµε αντικείµενα στο χώρο; 
54. Τι εννοούµε όταν ένα αρχείο εικόνας είναι σε µορφή grayscale; 
55. Πώς γίνεται η στοίχιση των σχηµάτων ( εικόνων ) στο χώρο; 
56. Πώς γίνεται «αποκοπή-διάσπαση» τµηµάτων ενός σχήµατος µε χρήση σχεδιαστικού 

προγράµµατος σε Η/Υ; 
57.  Τι εννοούµε όταν χρησιµοποιούµε την έννοια ντεγκραντέ και πόσα διαφορετικά είδη γνωρίζετε; 
58. Να ορίσετε µια εντολή η οποία να µας επιτρέπει να επιστρέψουµε ένα βήµα πίσω. 
59. Να ορίσετε δύο τρόπους µε τους οποίους να πραγµατοποιείται περιστροφή σχηµάτων. 
60. Πώς µπορεί να επιτευχθεί µετατροπή σχήµατος σε άλλο σχήµα ( morfing ); 
61. Με ποια βήµατα είναι εφικτή η ραστεροποίηση µιας τονικής ψηφιακής εικόνας; 
 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


